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1 Witamy w programie

Szanowni Klienci,

cieszymy, się że wybrali Państwo nasz produkt i dziękujemy za okazane zaufanie.

Program Umowy FV służy do księgowania umów i/lub faktur w działach urzędu. Dzięki korzystaniu z
programu, możliwa jest kontrola przekroczenia planu.

Zapraszamy do zapoznania się z funkcjami programu!

2 Wstęp do pomocy

W tym rozdziale omówimy możliwe rodzaje pomocy z jakich możemy skorzystać.

Plik pomocy, czyli natychmiastowe źródło informacji;

Pomoc zdalna, czyli nowoczesne narzędzie pomocy;

Kontakt z działem serwisu, czyli pomoc serwisanta.

2.1 Plik pomocy

Plik pomocy domyślnie znajduje się w katalogu głównym programu. Domyślnie jest to ścieżka:

..\Program Files\U. I. INFO-SYSTEM\kbip\

Znak ● oznacza uruchomienie funkcji programu. Jest stosowany, kiedy podajemy ścieżkę dla danej
funkcji.  Przykład: zapis ● Konfiguracja oznacza, że klikamy na funkcje Konfiguracja, a następnie
wybieramy funkcje, której  nazwa znajduje się w tytule paragrafu.

2.2 Pomoc zdalna

Zdalny serwis oprogramowania to natychmiastowe rozwiązywanie powstających problemów.

Wszystkim klientom, posiadającym na swoich stanowiskach pracy bezpośredni dostęp do Internetu,
oferujemy możliwość skorzystania z natychmiastowej pomocy w wyjaśnieniu zaistniałych problemów. Po
wybraniu odpowiedniej  opcji Pomoc zdalna z menu Pomoc następuje bezpośrednie połączenie z
operatorem, które umożliwia mu pracę na komputerze użytkownika. Dzięki temu w krótkim czasie, bez
odchodzenia od własnego stanowiska pracy, można uzyskać wskazówki dotyczące wykorzystywania
programu, otrzymać aktualizację aplikacji, poznać nową funkcjonalność lub przeanalizować – wspólnie z
naszymi specjalistami — powstałe problemy.

Do realizacji zdalnej  pomocy wykorzystujemy NTRSupport - jedno z najlepszych światowych rozwiązań w
tej  dziedzinie (szczegółowe informacje - www.ntrsupport.com).

Dla sprawnego funkcjonowania zdalnej  pomocy wymagania są minimalne:

1.  Komputer z połączeniem do sieci Internet;

2.  Przeglądarka internetowa.

Zasada działania

Najwygodniej  skorzystać z pomocy, wybierając odpowiednią opcję z menu każdego programu. Pojawia się
wówczas okno czatu - jak w popularnych komunikatorach internetowych. Służy ono do wymiany
informacji pomiędzy operatorem a użytkownikiem, a w szczególności umożliwia wyrażenie przez
użytkownika zgody na przejęcie kontroli nad jego komputerem przez operatora pomocy. W ten sposób
operator jest w stanie zaprezentować użytkownikowi sposób pracy z oprogramowaniem, zlokalizować
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problemy, czy nawet zaktualizować oprogramowanie na komputerze użytkownika.

Wszystkie czynności wykonywane przez operatora są widoczne na ekranie użytkownika, a sesja może być
w każdej chwili przerwana. Całość sesji jest rejestrowana w logach systemu NTRSupport.

Bezpieczeństwo

1.  Bezpieczeństwo najwyższej  rangi było jednym z głównych celów NTRglobal podczas tworzenia
NTRsupport. Kodowanie i rygorystyczne środki bezpieczeństwa chronią dostępu do Twoich
danych i programów: z NTRsupport nie ma potrzeby otwierania portów, zmiany ustawień sieci
czy firewall-a;

2.  NTRsupport ogranicza dostęp do wszystkich narzędzi przez loginy i hasła. Administratorzy
mogą określić prawa dostępu i zakresy IP dla każdego operatora. Hasła są przechowywane w
postaci zakodowanej i nie są przesyłane przez Internet;

3.  NTRsupport zapewnia całkowite bezpieczeństwo kodując dane przed wysłaniem przy użyciu
hasła użytkownika. Używa rygorystycznych algorytmów bezpieczeństwa, a także oferuje
dodatkowy poziom bezpieczeństwa w przypadkach szczególnego znaczenia bezpieczeństwa;

4.  Dane są przechowywane w bazach danych również w formie zakodowanej. Natychmiastowe
dekodowanie pozwala na dostęp do nich kiedy administrator tego potrzebuje.

2.3 Kontakt z działem serwisu

Jesteśmy do Twojej  dyspozycji pod numerem telefonu 22 784-49-44 od poniedziałku do piątku w
godzinach od 08.00 do 16.00.

3 Podstawowe informacje

W tym rozdziale omówimy podstawowe informacje dotyczące programu.

O pomocy, czyli w jakim celu stworzyliśmy plik pomocy;

O programie, czyli istota programu;

O wersji, czyli informacje o zmianach.

3.1 O pomocy

Pomoc została zaprojektowana w taki sposób, aby użytkownik mógł poznać wszystkie możliwości
programu krok po kroku. Zalecamy w pierwszej  kolejności przeszukać plik pomocy w celu poznania
funkcji programu bądź pod kątem zaistniałych problemów.
Użytkownicy, którzy dopiero zaczynają pracę z programem zalecane jest, aby zapoznali się z pomocą w
całości.
Użytkownicy, którzy korzystają z programu, mają możliwość wyszukania informacji w przyjazny i szybki
sposób.

3.2 O programie

Głównym zadaniem modułu UmowyFV, będącego rozwinięciem i uzupełnieniem systemu Księg owości
Budżetowej, jest usprawnienie, przyspieszenie i optymalizacja wymiany  informacji między wydziałem
budżetowo-księgowym a pozostałymi komórkami organizacyjnymi jednostki. Korzystając z tego modułu,
wydziały dostają na bieżąco dane o środkach jakimi dysponują i akceptacjach na ich wydatkowanie.
Wydział księgowy zaś, posiada wiedzę o zawieranych umowach przez inne komórki, fakturach będących w
obiegu oraz zaangażowaniu (rezerwacji) środków z tego wynikającej.
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Moduł składa się z 4 zazębiających się bloków funkcjonalnych:

1. Planowanie i kosztowa realizacja zadań wydziałowych,

2. Ewidencja wniosków o zgodę na wydatkowanie środków,

3. Rejestracja i zaangażowanie umów,

4. Rejestracja i zaangażowanie faktur.

Po zainstalowaniu na komputerach poszczególnych wydziałów urzędu, pozwala na szybkie rejestrowanie i
zaangażowanie umów oraz faktur zakupu właściwych dla każdego wydziału, co znacznie przyśpiesza obieg
dokumentów oraz pracę wydziału finansowego. Na podstawie danych wprowadzonych w wydziałach
merytorycznych tworzone są automatycznie dokumenty księgowe. Wydziały merytoryczne mogą śledzić na
bieżąco realizację umów od strony finansowej oraz wykonanie planu, a wydział księgowości znacznie
szybciej  otrzymuje informacje księgowe.

Ponadto:

Operator w każdym wydziale może zostać przypisane do własnej puli umów i faktur,

Składanie wniosków o wydatkowanie środków,

Monitorowanie wolnych środków komórki organizacyjnej,

Po podpisaniu umowy, wydział merytoryczny może natychmiast powiadomić o tym fakcie wydział
finansowy, rejestrując umowę oraz automatycznie zaangażować ją na koncie 998,

Zarejestrowanie faktury w każdym z wydziałów powoduje natychmiastowe poinformowanie o tym
fakcie księgowości oraz automatyczne wygenerowanie dokumentu księgującego faktury zakupów na
kontach kosztów, a w przypadku faktur wydatków bieżących – również na koncie zaangażowania,

Wygenerowane dokumenty podlegają weryfikacji przez osobę odpowiedzialną w księgowości.

3.2.1 Licencja

Do poprawnego funkcjonowania programu wymagany jest klucz licencyjny. Unikatowy klucz i nazwę
użytkownika klient otrzymuje po zakupie programu. Licencja świadczy, że użytkownik korzysta z legalnego
oprogramowania. Istnieje możliwość testowania programu, co oznacza, że nie wymagana jest licencja, a
czas testowania wynosi 30 dni. Po tym czasie konieczne będzie podanie klucza licencyjnego dla dalszej
pracy programu. 

3.3 O wersji

W celu uzyskania informacji dotyczących wersji programu, zapraszamy na naszą stronę internetową 
www.groszek.pl.

4 Rozpoczęcie pracy z programem

Znajdziemy tu informacje potrzebne do zainicjowania pracy programu.

Instalacja, czyli podstawowe zadanie na początek;

Konfiguracja, czyli ustawienie zasadniczych parametrów do rozpoczęcia pracy.

http://www.groszek.pl
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4.1 Instalacja

Poprawna instalacja i konfiguracja programu wymaga wcześniejszej  instalacji serwera lub klienta bazy
danych oraz właściwiej  konfiguracji połączenia aplikacji z bazą danych. Dokonujemy tego w sposób
opisany w poniższych paragrafach.

4.1.1 Instalacja serwera i klienta bazy danych Firebird

Baza danych jest oparta na programie Firebird.

Pliki instalacyjne znajdują się na dystrybucyjnej  płycie CD w katalogu ..\DATABASE\_FIREBIRD. Aby
rozpocząć instalację uruchamiamy plik ..\firebird-1.5.3.4870-0-win32.exe (lub jego nowszą wersję).
Program domyślnie instaluje się w katalogu:

C:\Program Files\Firebird

Podczas instalacji możemy zmienić domyślną ścieżkę. Wpisujemy wtedy ścieżkę na nowo bądź otwieramy
preferowany katalog.

Następnie wybieramy czy instalacja ma być dla serwera (Full instalation of Super Server and
development tools lub Full instalation of Classic Server and development tools), klienta/administratora
(Instalation of Client tools for Development and database administrators), czy tylko dla klienta
(Minimumclient install - no server, no tools).

W kolejnym oknie możemy ustawić (tylko w wypadku wybrania instalacji dla servera):

1. czy Guardian ma być używany do kontroli serwera (Use the Guardian to control the server?);

2. czy program ma być uruchamiany wraz ze startem programu (Start Firebrid automaticly
everytime you boot up?);

3. czy pliki bazy mają być skopiowane do katalogu systemowego(Copy Firebird client library
<system> directory?);

4. czy baza klientów ma być zapisana w pliku gds32.dll (Generate client library as gds32.dll for
legacy app. support?);

5. czy ma być zainstalowany panel kontrolny (Instal Control Panel Applet?).

Jeśli instalacja zakończona została poprawnie w Panelu Sterowania pojawi się ikona Firebird.

4.1.2 Instalacja programu

Moduł instalowany jest razem z systemem Księg owości Budżetowej w jednym katalogu, bez którego nie jest
w stanie samodzielnie funkcjonować. Korzysta ze wszystkich ustawień oraz zasobów w/w systemu.
Uruchomienie modułu odbywa się poprze uruchomienie programu umowyfv.exe.

4.1.3 Wprowadzenie ściezki do bazy danych

W pliku konfiguracyjnym budzetib.xml musi zostać umieszczony wpis:

<application sysid="38" name="Zaangażowanie umów" key="klucz_aktywacyjny" >
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<links >

<link id="umo_1" alias="ścieżka_do_bazy" user="użytkownik_bazy_danych"

 password="hasło_do_bazy_danych" kind="Interbase" protocol="Lokalny" >

<parameters />

</link></links><parameters />

</application>

4.2 Konfiguracja

4.2.1 Przygotowanie programu do pracy

Sterowanie i kontrola modułem odbywa się z poziomu systemu Księg owości Budżetowej. Konfigurując
aplikację należy:

1. Dla każdej osoby, która będzie z niego korzystała należy założyć konto operatora (poprzez aplikację 
A dmin),

2. Przydzielić operatorom dostęp do rejestrów, w których mogą wprowadzać dane (Konfig uracja  ●
Ustawienia  ● Uprawnienia  do rejestrów),

3. Przydzielić operatorom dostęp do właściwych komórek organizacyjnych (Konfig uracja  ● Ustawienia  ●
Uprawnienia  do komórek org anizacyjnych w module UmowyFV),

4. Opcjonalnie ograniczyć operatorom dostęp do pozycji do paragrafu poprzez podanie zakresu od ...
do ... (Konfig uracja  ● Ustawienia  ● Przydzia ł pozycji parag rafów dla  UmowyFV). Dlatego wskazane jest,
aby na pozycjach były wyróżnione wydziały, np. wydział inwestycji korzysta z pozycji od 1000 do 1099,
a wydział finansowy z pozycji 3000 do 3099. W szczególności można nadać pełny zakres. Operator
będzie mógł korzystać tylko z klasyfikacji w ramach swojej  puli i tylko z tego zakresu sporządzać
zestawienia,

5. Ustawić funkcje kontrolne (Konfig uracja  ● Ustawienia  konfig uracyjne ● Ustawienia  bieżąceg o rejestru ●
UmowyFV),

6. przydzielić operatorom poziom opiniowania wniosków o wydatkowanie środków (Konfig uracja  ●
Ustawienia  ● W nioski i opiniowanie),

7. Zdefiniować słownik niestandardowych informacji opisowych, jakie mają być podawane na wnioskach
(Konfig uracja  ● Ustawienia  ● W nioski i opiniowanie),

8. W celu automatycznego nadawania numerów wniosków należy powiązać tryby postepowania (
Konfig uracja  ● Słowniki sta łe ● Tryby postępowania) z odpowiednimi licznikami (Konfig uracja  ● Słowniki
sta łe ● Liczniki). Numer wniosku będzie wówczas tworzony przez program w przypadku wybrania trybu
skojarzonego z licznikiem,

9. W module UmowyFV należy dla każdego wydziału zdefiniować co najmniej  jedno zadanie wydziałowe,

10.Opcjonalnie zdefiniować słownik zamówień, jako dodatkowe kryterium charakteryzowania i
grupowania wniosków i umów (Konfig uracja  ● Słowniki sta łe ● Słownik zamówień),

11.Ustawić konto automatu 998, na które będzie księgowane zaangażowanie umów  (Konfig uracja  ●
Ustawienia  konfig uracyjne ● Ustawienia  bieżąceg o rejestru ● Og ólne),

12.Zdefiniować konta operacji, na które zostanie zaksięgowana wartość brutto, netto i VAT faktury (
Konfig uracja  ● Słowniki ● Schematy dekretujące UmowyFV).
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Słownik poziomów opiniowania wniosków należy ustalić na etapie wdrażania programu, który
wprowadza  przez  serwis oprogramowania przy tworzeniu bazy danych (tabela B_OPINIODA W CY)

5 Opis programu

5.1 Zadania wydziałowe

Zadania wydziałowe, są to zadania występujące tylko w obrębie wskazanej komórki organizacyjnej. Nie są
one widziane przez Księg owość Budżetową. Służą do podziału wewnętrznej ewidencji zdarzeń
gospodarczych występujących w danym wydziale, wyłącznie na jego potrzeby.

5.2 Rejestr umów

Rejestr umów ewidencjonowanych w systemie Księg owości Budżetowej. Widoczność umów może być
ograniczona tylko do umów podpisanych w danej komórce organizacyjnej. Wprowadzane są poprzez
moduł UmowyFV i wykorzystywane w ewidencji księgowej, w celu ich rozliczania.

5.3 Planowanie i kosztowa realizacja zadań wydziałowych

Wydział (komórka organizacyjna) może szczegółowo zarządzać ewidencją zdarzeń dla zadań
wydziałowych.  Opcja ta służy wyłącznie realizacji i rozliczania działań w ramach komórki organizacyjnej.
Nie ma to wpływu na księgowość JST czy sprawozdawczość.

Operator ma dostęp do:

 podglądu sald na zadaniach wg kryteriów:

salda zadań

salda zadań wg klasyfikacji
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salda klasyfikacji wg zadań

Dostęp do szczegółowych obrotów na zadaniach z możliwością ich edycji, dodawania czy usuwania.
Dane do rejestru obrotów wprowadzana mogą być automatycznie z poziomu funkcji "Zaangażowania
faktur". 
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Dodatkowo istnieje możliwość planowania wydatków na poszczególne zadania w rozbiciu na
klasyfikacje budżetowe w kwotach przewidzianych planem JST.
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5.4 Wnioski

W nioski służą do składania zapotrzebowania na wydatkowanie środków przez komórki organizacyjne.

Okno  wniosków podzielone jest w poziomie na trzy części. Górna część służy do filtrowania i
wyszukiwania wniosków. W części środkowej wyświetlane są wprowadzone wnioski, w podziale na cztery
kategorie – Oczekujące, Czynne, Zakończone, Odrzucone. Oczekujące to te, które zostały wprowadzone i
czekają na zatwierdzenie. Czynne to wnioski zatwierdzone, do których można wprowadzać dokumenty.
Zakończone to wnioski, na których praca została zakończona. Natomiast Odrzucone to wnioski, które
zostały anulowane.

W najniższej  części program wyświetlane są informacje odnośnie finansowania wniosku oraz dane
uzupełniające.

W górnej części okna jest menu zestawienia, z którego można wydrukować wniosek, wniosek techniczny
oraz rejestr wniosków. Dostępne są tu też pozostałe zestawienia dotyczące wniosków.

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na dowolnym wniosku powoduje wyświetlenie dodatkowych opcji,
które są aktywne w zależności od statusu wniosku, uprawnień nadanych operatorowi i poziomu dostępu
do wniosków (ewidencja, opiniowanie, zarządzanie).

Z tego poziomu można skorzystać z następujących opcji:

Edytuj,

Kopiuj  do nowego wniosku,

Dodaj wniosek – korektę wniosku,

Zmień typ wniosku,

Zmień status na „Czynny”,

Zmień „Podpisany przez”,

Grupuj wnioski,

Dołącz do grupy,

Odłącz od grupy,
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Wydruk grupy,

Wydruk wniosku,

Wydruk wniosku technicznego,

Metryka,

Dokumenty powiązane.

Po wprowadzeniu wniosku znajduje się on w dziale wniosków oczekujących. Następnie wniosek jest
opiniowany przez operatorów posiadających odpowiednie uprawnienia, zgodnie z poziomami akceptacji
ustalonymi na etapie wdrożenia. Każdy z nich może go przyjąć lub odrzucić oraz zamieścić swój
komentarz. Po przyjęciu wniosku możliwe jest zaksięgowanie do niego umowy lub faktury. Natomiast
wniosek odrzucony jest anulowany. 

 Edycji wniosku można dokonać tylko po jego odrzuceniu. Po zakończeniu edycji, wniosek automatycznie
zostaje zakwalifikowany jako Oczekujący. Grupowanie wniosków pozwala na wydrukowanie wniosku
zbiorczego dla kilku wniosków. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku, gdy składamy kilka wniosków do
jednej umowy (przetargu, zamówienia). Korekty wniosku składamy na wartość przyrostową zmiany sumy
kwot pierwotnego wniosku i korekt wcześniejszych. Korekty składamy w przypadku, gdy chcemy dokonać
zmian wartości zapotrzebowania, a wniosek pierwotny został już przyjęty i ma status Czynneg o.



14 UmowyFV

© 2013 U.I.INFO-SYSTEM

5.4.1 Ewidencja wniosków o zgodę na wydatkowanie środków

W celu wprowadzenia wniosku obowiązkowo należy podać jego numer, wnioskowaną kwotę w podziale
klasyfikację budżetową. Numer wprowadza się ręcznie lub jest generowany na podstawie podanej
komórki organizacyjnej  i trybu postępowania. Tryby postępowania konfigurowane są w programie 
Księg owość Budżetowa (Konfig uracja  ● Słowniki sta łe ● Tryby postępowania). Istnieje możliwość podania
kwot i klasyfikacji w rozbiciu na zadania wydziałowe, które są definiowane dla każdego wydziału z
osobna. Dodatkowo podać można również informacje o zadaniu, przedmiocie zamówienia, dacie
założenia, kodzie CPV, terminie realizacji i podpisie wnioskującego. Można również przypisać wniosek do
słownika i rodzaju zamówienia. Słownik zamówień ustawiany jest w programie Budżet w Słownikach
stałych. Można też wprowadzić dane uzupełniające, które również są słownikowane. Słownik ten
konfiguruje się w ustawieniach w programie Budżet (W nioski i opiniowanie). Bardzo ważne jest podanie
rodzaju wniosku, ponieważ od tego zależy dalsze postępowanie z nim. Wnioski do faktury oraz do wielu
umów po zatwierdzeniu  i wprowadzeniu faktury lub umowy do wniosku należy zamknąć samodzielnie,
ponieważ można do nich wprowadzić kilka dokumentów. Z kolei wniosek do umowy, w sytuacji, gdy
zostanie do niego wprowadzona umowa jest automatycznie zamykany.

5.4.2 Opiniowanie wniosków

Wniosek jest opiniowany przez operatorów posiadających odpowiednie uprawnienia, zgodnie z
poziomami akceptacji ustalonymi na etapie wdrożenia. Każdy z nich może go przyjąć lub odrzucić oraz
zamieścić swój komentarz. Po przyjęciu wniosku możliwe jest zaksięgowanie do niego umowy lub faktury.
Natomiast wniosek odrzucony jest anulowany. 
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W przypadku, gdy wnioski opiniowane są przez jedną osobę można pominąć opiniowanie wniosków i
korzystać tylko z zarządzania wnioskami.

5.4.3 Zarządzanie wnioskami

Okno zarządzania wnioskami podzielone jest w poziomie na trzy części. Górna część służy do filtrowania i
wyszukiwania wniosków. W części środkowej wyświetlane są wprowadzone wnioski, w podziale na cztery
kategorie – Oczekujące, Czynne, Zakończone, Odrzucone. Oczekujące to te, które zostały wprowadzone i
czekają na zatwierdzenie. Czynne to wnioski zatwierdzone, do których można wprowadzać dokumenty.
Zakończone to wnioski, na których praca została zakończona. Natomiast Odrzucone to wnioski, które
zostały anulowane.

W najniższej  części program wyświetla informacje odnośnie finansowania wniosku  oraz dane
uzupełniające.

W górnej części okna jest menu Zestawienia, z którego można wydrukować wniosek, wniosek techniczny
oraz rejestr wniosków. Dostępne są tu też pozostałe zestawienia dotyczące wniosków.

Obok znajduje się jeszcze menu Zestawienia  kontrolne, gdzie dostępne są dwa zestawienia pozwalające
wyszukać wnioski, w których występują niezgodności:

Wykaz wniosków czynnych i zamkniętych, a niezaangażowanych typu „W”,

Wykaz wniosków, dla których ich wartość jest różna od zaangażowania.

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na dowolnym wniosku powoduje wyświetlenie dodatkowych opcji,
które są aktywne w zależności od statusu wniosku i uprawnień nadanych operatorowi.

Zarządzanie wnioskami służy do ostatecznego przyjmowania lub odrzucenia wniosku. Można z tego
poziomu też zapoznać się z opiniami innych operatorów.
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5.4.4 Zestawienia wniosków

W programie istnieje możliwość zrobienia szeregu zestawień odnośnie wprowadzonych wniosków.
Znajdują się one w menu Zestawienia  ● W nioski. 

Można wybrać zakres dat za jakie będzie robione zestawienie oraz status wniosków, które mają być ujęte (
Oczekujące, Czynne, Zakończone, Odrzucone). 

Poza W ykazem wniosków dostępne są następujące rodzaje zestawień:

Wykonanie kosztowe,

Grupowanie wg CPV,

Wolne środki,

Grupowanie wg SZ,

Wolne środki (z zadaniami),

Wolne środki łączny (z zadaniami).

Wykaz wniosków

Każde z nich można zrobić w wariancie szczegółowym i zbiorczym.

Te same zestawienia są dostępne  w menu Zestawienia  okna rej estru wniosków, w którym dodatkowo
znajduje się kilka dodatkowych zestawień m.in. Rejestr wniosków.

5.5 Rejestracja i zaangażowanie umów i faktur
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Rejestrując umowę należy podać zadanie,  którego dotyczy umowa oraz dane umowy. W przypadku aneksu
do umowy, dodatkowo pojawi się pole do wskazania umowy, której  aneks dotyczy.  Następnie określamy
klasyfikacje oraz kwoty, które zostaną na nich zaangażowane. Po zapisaniu danych, umowa zostanie
dodana do słownika umów oraz zostanie wygenerowany dokument księgowy Umowa angażujący podane
wartości i przesłana do księgowości.

Rejestrując fakturę do zaangażowanej wcześniej  umowy, należy podać identyfikator zadania oraz umowy,
której  ona dotyczy. W przypadku faktury nie związanej z umową informacji tych nie podajemy. Następnie
wybieramy numer dostawcy z bazy kontrahentów, dane faktury, klasyfikacje oraz kwoty ich dotyczące z
faktury. Ponadto należy wskazać jaki schemat ma być wykorzystany do tworzenia dokumentu księgowego.
Po zapisaniu, na podstawie wprowadzonych danych i wskazanego schematu zostanie wygenerowany
dokument księgowy, z zapisami na konto kosztów i rozrachunków. W drugim przypadku, dodatkowo
zostanie wygenerowany dekret angażujący fakturę.

5.6 Zestawienia

Zestawienia modułu, są odpowiednikami zestawień w systemie Księg owość Budżetowa. Sporządzane są w
wybranym przedziale czasowym według daty sprawozdawczej, dla podanego zakresu numerów i typów
dokumentów. Istnieje możliwość wyboru klasyfikacji, wyszczególnionego zakresu działów, rozdziałów,
paragrafów, pozycji czy typów zadań. Ponadto każde zestawienia posiada swoje specyficzne parametry
wyboru danych. Wykonywane są dla dopuszczalnej  puli pozycji paragrafów i komórek organizacyjnych.

Dostępne są zestawienia:

Realizacja umów, pokazujący wartości planu, zaangażowania, kosztów, zrealizowanych wydatków

Dziennik – szczegółowy zapis dokonanych operacji

Obroty, pokazujący obroty na kontach i klasyfikacjach 

Stany, pokazujący stany na kontach i klasyfikacjach
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Wykonanie planu wydatków

Wykonanie planu wg kosztów

Wykonanie planu wg zaangażowania 

Wykonanie zadań wg klasyfikacji

Rejestr faktur z informacją o płatnościach

o Wydruk rejestru

o Wydruk dekretacji wybranego dokumentu

Wnioski

o Wykonanie kosztowe

o Grupowanie wg CPV

o Wolne środki

o Grupowanie wg Słownika Zamówień

o Wolne środki z zadaniami

o Wykaz wniosków

6 U.I. INFO-SYSTEM

W celu zapoznania się z pozostałymi produktami, zapraszamy na stronę internetową.

Kontakt:

Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM

Roman i Tadeusz Groszek sp. j .

ul. Marsz. Piłsudskiego 31/240

05-120 Legionowo

woj. mazowieckie, Polska

Website: www.groszek.pl

Tel. 22 784-49-44

Fax. 22 784-49-88

E-mail: poczta@groszek.pl

http://www.groszek.pl
mailto:poczta@groszek.pl
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